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 چکیده
ایمدرناستوقدمتآندرجهانبهکهحزبپدیدهدهدیمتاریخچةاحزابدرجهانوایراننشان

یکقرن از مستنداتقانونیبرایشکلرسدیمکمتر ایراننیز در می. توانپسازگیریاحزابرا
قانوناساسیجمهوری26صورتصریحدراصلقانونمشروطیتوبه2۰انقالبمشروطیت،دراصل

ورزیساختار،مشروعیتوسیاستتوانیمیافت؛بنابراینباتوجهبهقدمتاحزاباکنوناسالمیایران
شناختیاحزابیجامعههالیتحلشناختیبررسیکرد.شناختیوانساندرایرانراازنظرجامعهاحزاب

تحلیل ایران، کالندر بزرگهای نظریهنگر، کمیدامنه، و احزابمحور تحلیل و مطالعه و بوده گرا
درپژوهشطورجدیمدنظرنبودهاست.یدرسطحتحلیلخردوباتکیهبرمطالعةمیدانیبهاسیس

بااستفادهازمصاحبه ورزیفعالیتاحزابسیاسینگارانه،منطقاجراگریوسیاستهایمردمحاضر،
تحلیلشد. بازتوصیفو شهرستانکوچکفسا برچگونگیتشکیلحزبدردر تمرکز با اینمقاله

هاوتقابلآنهادرانتخابات،مسئلةآموزششهرستان،وضعیتمشروعیتونهادینگی،شکلحضورآن
کهدهدیمبادیگرنیروهامانندنهادقدرتمندقومیتصورتگرفتهاست.نتایجحاصلازمطالعهنشان

هاینهادی،فردیوساختاریدربسترخاصشهرستانفساچگونهحدودامکاناتوهمچنینویژگی
اینتحلیلکهمبتنیبرمصاحبهبا کنشگراناحزابسیاسیسببانقطاعمردمواحزابشدهاست.

ایکهازبندیدرنظرآوردهاست.اینمتخصصانبامفصل«متخصص»هارادرمقامیکدرکآن است،
نشانمی روابطجهتفهمخود هستیخاصو دهند، اینمیدان در که را آنچه به «حزب»دهنده

هیرارشیاحزاب،وابستگیدادنرویکردکنند.اینپژوهشباتحلیلونشانشود،روشنمینامیدهمی
هایحاکمیتبینگریمیانمردموحکومتوتزریقارزشهادرواسطههابهمرکزیتونقشآنآن

هادرتودةخودوتزریقارزشدهدکهناتوانیاحزابدرانجامکارکردهایحزبیتودةمردمنشانمی
شود.مردمچگونهسببشکافبینمردموحاکمیتمی

 نگاریسیاسی،مشروعیت.انتخابات،شهرستانفسا،مردم :احزاب،کلیدی های واژه
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 مقدمه و بیان مسئله
ظاهریکتواندبهترینسازماندرمشروعیتوابزاریکهحداقلمیعنوانمهماحزابسیاسیبه

هایامروزدرسراسرنشدنیبسیاریازحکومتحکومترادموکراتیکنشاندهد،جزئیحذف

 اهمیتاحزابمی است.جهان مرکزیتو کالسیکخویشدربارة اثر در نویسد:اشاتشنایدر

شکلمدرنآنبدوناحزابشکدموکراسیبهاحزابسیاسیدموکراسیراخلقکردندوبی»

طورمشخصپسازازقرنهجدهموبه(۰۱12:۰،اشاتشنایدر)«تواندحیاتیداشتهباشدنمی

تالش دوم صورتهایجنگجهانی مختلف جوامع در سیاسی حزب تعریف برای بسیاری

به تعاریفیبسیارمتنوعومتفاوتیا گرفت؛ کارکردآنوتیماهکلیمتناقضیازحزب، آن،

برککارویژه (درتعریفحزبمی۰77۱)۰هایآن. گروهیازافرادجامعهرا[حزب»]نویسد:

هاست،آنهمةایاصولخاصیکهموردقبولتوانگفتکهبایکدیگرمتحدشدهوبرمبنمی

می ملی منافع توسعة و حفظ به«کوشندبرای و او برخالف اما بدبینانه، مدیسنشکل 2ای،

چهدرمقاماکثریتوچهدرمقاماقلیت،براساس»خواندکهگروهیازافرادجامعهراحزبمی

هایدائمیافرادونیزمنافعوهدفیسایرهاهدفهایمشترکخودبامنافعومنافعیاهدف

کی(.11-۰۹71:1۹ی،نی)حس«اندوکلیجامعهدرتضاداستوبایکدیگرطرحاتحادریخته

می۰۱61)۹پسر ) به»نویسد: الاقل سیاسی، افرادییکحزب به بیشتر آن، سیاسی معنای

شوندکهخودراتشکیلمیهاییازافراددهندگانگروهشود.دربدنةکلیرأیخاصاطالقمی

بهاعضایحزبتلقیمی کنند. واژة حزب»معنایدیگر گروهیکمابیشمی« به اشاره تواند

گاهیحزببهگروهیحرفه اینواژهبههویتیهاییدرداخلدولتاطالقمیایباشد. شود.

ای،حزبدرمدارانحرفهسیاست]عنوانبه]حزبدهندگانگرددکهحزبدرمیانرأیبازمی

درونهمادغاممیمجلسقانون اینتعاریفچندگانهازواژةگذاریوحزبدردولترا کند.

مشروع تعاریفی درواقع گروه1حزب انواع زیرا است؛ حزب کلمة خواندهاز حزب که های

وبیشنزدیکیبایکدیگردارندودرمواقعیممکناستیکیشوند.بااینشوند،تعاملکممی

همه حزب»واژة از« نوع چندین به باید اوقات بیشتر عملیاتی هم و لحاظتحلیلی به هم

 «.هاارجاعدهدگروه

(می۰۱67)1چمبرز درمعنایمدرنآنمی»گوید: توانیکتشکلیکحزبسیاسیرا

بادوامدرنظرآوردکهدرپیکسبمناصبیاقدرتدرحکومتاست.حزب، اجتماعینسبتاً
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هایحکومترابهپیروانیگذاردکهرهبرانحاضردرکانوننمایشمیساختاریاسازمانیرابه

اندازهاوالاقلنمادهایدهدوچشمدرخورودرعرصةسیاسیوقلمروهایمحلیآنپیوندمی

نتوا(ازحزبرامی۰۱1۱)۰تعریفاپیشتاین«.کندگروهیراتولیدمیهویتییاوفاداریدرون

میانکشیدهباشیم.اومعتقداستتریرابهبهاینتعاریفافزودکهباآننسبتاًطیفگسترده

ازحزبسیاسیگروهیسازمان یافتهاستکههدفاصلیآنکسبقدرتسیاسیومنظور

طورکهپیداستتماماین(.همان2۱-۰۹۱1:۰۱بهشتیومیردامادی،)مناصبحکومتیاست.

ب زمانتعاریفبنا مکانه و توصیفوهاییکمصورتهایمختلفبهها وبیشناکاملحزبرا

کنند.تعریفمی

کشورهایدموکراتیکبایددرنظرگرفتکهاین نظریخویشرا مبدأ گونهتعاریفعموماً

بهغربیگرفته که نیز کشورهایدیگر اگرچه خواستارسویحکومتدموکراتیکرفتهاند. اند

اند،مناسباتقدرتونیروهایمختلفوبافتتاریخینالگوهابهجوامعخویشبودهانتقالهما

درخویشپذیرفتند،درجدالمیان وفرهنگیآنجوامعاگرهمشکلیازسیاستحزبیرا

رو،یعنیسیاستحزبی،همالگوهایخارجیرابنابهوضعیتیپیشهایروینوضعخویشو

د هم و دادند سرعتبسیارخویشتغییر با نیروهایخویشرا اینکشمکششکلقدیم ر

هرحالاینتغییراتهمچنانادامهداردوکاررابرایتشخیصدقیقبیشتریمتغیردیدند.به

است.شدهبسیاردشوارکردهوضعیتدریکبازةزمانیتعیین

جامعه و سیاسی علوم بهعالمان سیاسی تشناسی همواره ایران در دادهویژه ازرجیح اند
هایتنگپژوهش توجهبهنیروهایخانگیآننگریجزئدامنهو با کهوضعیتیکمنطقهرا

نک:)نییپادامنهوازباالبههایبزرگکندمحلپژوهشخویشندانندوباتحلیلمشخصمی
موسوی و قلجی شایگان۰۹۱۹فرد، ؛ هریسی۰۹11فرد، ؛ چلبی، و ایزدی ی۰۹۱7نژاد، ا(

تحلیل پریزاد، جاسبیو ۰۹۱2هایتاریخی)نک: مرزبالی، ۰۹۱2؛ کوال؛ مزارعی،2۱۰6یی، ؛
نجف۰۹۱1 و شبکالیی )فاضلی، کمی یا ،) و۰۹11زاده، سیاسی وضعیت از شناختی به )
نگارینمونةموردییابند.دراینپژوهش،بامردمهاونیروهایتأثیرگذارسیاسیدستسازمان
سازمان درسطوحیپایینها فعاالنشهرستانفسا، و نهادهایسیاسیتأثیرگذار نگاهیو تر،

واقعیوموشکافانهبهمسائلوبحراننگرانهیجزئ هایاحزابوهمچنینامتناعاجتماعیاز،
حلوپاسخیدنبالارائةراههایآنانوجوددارد.اینمقالهبیشازاینکهبهتحزبوناکارآمدی

برا حزبقاطع فسا شهر در که را آنچه باشد، ایران احزابدر وضعیتنابسامان یتصحیح
می تحلیلخوانده اینمیان، در است. نمایانکرده منطقهایارائهشود، اینمتنبر در شده

امکانگفته منطقاجراگریو افراداستواراستتا میانشده کهافرادبرایتحزبدر هاییرا
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متریابیشتردارند،نشاندادهشدهاست.همچنیندراینتحقیقتمایزاتنیروهایباقدرتک
تحزبدنبالمی از اهدافیکه و مفصلافراد در سویمصاحبهبندیکنند، از شوندگانایکه

ارائهشدهاهمیتفراوانییافتهاست.

 های غیرعادی نگاری سیاسی در میدان شناسی: مردم روش
ها،فرهنگ،ملت۰هاها،دولتهایاجتماعی،انقالبمسائلیمانندجنبشبهنگاریسیاسیمردم

سازمان سیاستسیاسی، یعنی سیاست دنیای اصلی بازیگران سیاسی، فعاالنهای و مداران

هایغیردولتی،سندیکاهاواحزابسیاسینیزهامطالعةسازمانپردازد.درکناراینسیاسیمی

ینگارمردمترینموضوعاتیراکهجریاناصلیزههستندومهمموضوعاتمحبوبیدراینحو

آنمی تشکیلمیسیاسیبه دهندپردازد 2۱۱6)اویرو، کانور، بایوچیو دیدگاه2۱۱1؛ از .)

بایددرجایگاهمتعینومتمایزیدرمقایسهباانواعتحقیقات«نگاریسیاسیمردم»شاتزیک

هاییرابیشترازهرزمانومکانیبایدنگاریرد.چنینمردمهنجارینبهاحزابسیاسیقراربگی

وزمانیکهنمی هنگامیکهایدةهایکالنوقابلتوانبهدادهدرجغرافیا اتکادستیافتیا

(.مادر۹۱1-2۱۰۹:۹۱۹کارگرفت)شاتز،تأسیسیکنهاددچاراغتشاشوآشفتگیاست،به

چنیندشواری با برایچنینمسئلهبهایرواینمیدان و هستیم کنشگرانمصاحبهرو ایبا

توصیفیکرده اینبازنمایینگاه -ایم. به پایینکنشگرانرا دانشگاهیاحتماالًنگاهتحلیلیاز

دهد.بیرونیپژوهشگرانارجحیتمی

بهاینسوکتبمتعددیدربارةاحزابسیاسیگردآوریشدهاست.عالقة۰۱۱۱ازدهة

ایوهایحاشیهسببشدهاسترویکردبهمیدان۹گراییوعام2گراییسیاسیبهگزیدهعلوم

چندانآموزندهنه» » ندارند، نیز را آمار از امکاناستفاده غیرعلمی»که » اصالً»یا ارزشبی«

به )نظر کردهبرسد سعی پژوهشگران مطالعاتی چنین در نمونههمان(. ماننداند هایی

که1زبیهایحسازمان کنند بررسی را غیره و احزابخانوادگی احزاب، اصالحاتدر روند ،

وکارآمد«صحیح»ایباشدکهعلمسیاستدراینحوزهرابرایمعیارهایحاوینکاتآموزنده

پژوهش اما کند، یاری درتحزب احزاب خاص اشکال بررسی به که هستند معدودی های

مختلفمی مناطق و )پردازندکشورها نگریستن2۱2۰فوشر، شیوة به کمی بخواهیم اگر .)

میکالسیکانسان بدانیم، مانندقبایلمتمایز احزابرا توانیمدربارةشناسیمتوسلشویمو

هاازیکدیگرحتیدربدنةیککلسیاسیهاوچگونگیتمایزآنهنجارهاومناسکخاصآن
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بهیکحزب نگاه با سویدیگر، از هایآنفرهنگخردهتوانهمچنانکهمیسخنبگوییم.

توانآنحزبرادرپیوندبافرهنگسیاسیآنحزبیاشخصیتویژةاعضایآنرایافت،می

مانندیکقبیلهببینیم،درواقع)دیدکشور همان(.هنگامیکهازنگرشیسمبولیکاحزابرا

کاربست کمبه که داریم اشاره هایی چارچوب یک منظر از غریبوبیش ،۰هنجارمحور،

هاودرپیوندهایچنیناحزابیرابایددربسترآنآید.کاربستنظرمیفایدهبهغیرعقالنیوبی

هاییکهافقتنگومحدودیبرایکنشگریافرادتعیینهایآنمالحظهکرد؛کاربستباسنت

 همان(.کند)می

ایشناختهستییکپدیده)اینجاکشاند.مابرهامیسویفهمهستیاینبینشمارابه

کهبهبایدمجموعةموجودیت«(حزب» نگاهکنیم.شکلیویژهکنارهمقرارگرفتههاییرا اند،

آنچنیننگاهیبهموجودیت قدرتیکههرکداماز و نیرو و میها سببها کنند، توانندوارد

خاصمی کنیمشود درک را پدیده آن حضور و بروز امکان و بودن نگاه از کاسترودی.

هاست،جهانراازنگاهکنشگرانحاضردرآنجهانایکهدرپیشناختهستیشناسیانسان

هایینیستدادنبیشتربهموجودیتکند.منظورازبازتوصیفچیزیجزرسمیتبازتوصیفمی

-غیراروپاییغیرهنجارین»طریقیعاملیتدارند.چنینبازتابیازیکجهانهابهکهدرمیدان

آمریکایی گرهمی« بهتواند که کند باز همچنینشیوةهاییرا فهمجهانو موجبآنشیوة

نشان را اجرایییکگروه شیوة چگونگییکتاریخو دربارة ابهاماتما دهداستداللافراد،

(.2۱۱1کاسترو،دی)

گذارد،نپیشرویمامیجایگاه،جنسیتودیگرشرایطماوهمچنینامکانیکهمکانوزما

روش بهشناسیبر همچنین دارد. بسزایی تأثیر بگیریم، درپیش باید که ابزارهایای کمک

شیوهروش ما پیکرهشناختی قدرت، ثروت، بازتولید بازپیکرههای یا موجودیتبندی هایبندی

به میدانمیدان، در میهایبیویژه )ثباتآشکار شود در2۱۰1آرمیتاژ، نگاریسیاسیمردم(.

هاوهاازدانشدرونیآنهایاجتماعیسوژهمحققیامحققانبایدبهتوصیفوتبییناستدالل

(.تحلیلوتوصیفافراد2۱۱1فانهولست،شود)2هابسترمندهابپردازندتامنطقاستداللتجربه

آید،بسیارشبیهبههممیشناسیتبعآنازمعرفتبهازمیدانیمشترکازآنجاکهازهستیو

شناخت این میجزئیات افراد شخصیتخاصهریکاز از که میشناسی تعرضات،آید، تواند

یییااحتماالتموجودیادرآیندهمحتملرانیزتوصیفکند.ایپو

براینکهروشیبرایشناسی؛زیراعالوهتوانروشدانستوهمروشمیهمنگاریرامردم

داد میگردآوری است، بهه ویژگیتواند معنادار، و موجه معانیشکلی و واقعیتها به را ای
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اجتماعیموجودیت مسئلهسیاسیو نسبتداده، مطالعه نشانهایمورد را مندیآنجهان

نزیگهمان(.کند)روابطموجوددرجهانراتوصیف۰دهدوهمچنینباهربارنگاهبازاندیشانه

به2۱۰۰) ارجاع با رودزپژوهش( رود مردم2های ابزار از استفاده سنت که در علومنگاری

،قواعد۹نگاریازنزدیکوشخصیتوانبااستفادهازمردمسیاسیرابنانهاد،معتقداستکهمی

ایراکهموجببرساخت،توانشبکهغیررسمیوخاصبازیراشناساییکردوبااینروشمی

 ادامة در نهادینهمعناسازیو سطوحنهادسازیو آندر تأثیر و قواعد کردنشکلخاصیاز

(۰۱7۹)1توانندبهآنچهگیرتزتوصیففربهمختلفرابررسیکردباایننگرشپژوهشگرانمی

سوژهمی با محققان است نیاز دیگر بیانی به یابند. دست ونامد، زیست مطالعه مورد های

فربه،توصیفگرمیدانیاستکهدرآنباوجودارجاعتمایلکنشداشتهباشد.اینتوصیفبرهم

رسمیبهبرخیقواعداستاندارد،مادرعملوضعیتدیگریراشاهدیم.

آنرا(2۱2۱)یوفرسیاستکههاکیاینگارمردمپژوهشنیامهمیشناختروشزیتما
نامندیم1نگارانهمردممصاحبة تواندیمحققم،روشنیادر. کهحاصلانهنگارمردمیلیتخبا

بهاستدانیمیهاتیوموجودروهایشناختاوازن .ابدیدستروهاینتیعاملابعادوحدود،
یمشارکتةکنندمشاهدهکیماننددهدیکنندهبهاواجازهممصاحبهیهایژگیمصاحبهوونیا

یشکلبه،دارددانیازمشیپازکهیکنندهبانظربهشناختعملکند.مصاحبهدانیمنیدرا
یدسترسنبودلیدلبهکهیزمانیروشبرانی.اکندبررسیمیراهاتیبرخوردموجودمندنظام
ممکناستمؤثر،افتیدستهروشمصاحبباجزمدنظربهموضوعتوانینمیوزمانیمکان
هادادهنی.ااستآمدهدستبهتربزرگیهاجوکنندهازدادهوپژوهشگرجستیهاپرسشباشد.
ایبرا آشناستنیز،پژوهشنیمحققان وییو میدان و سیاسی کنشگران با حدودی

در)دانیهایاینمموجودیت احزابموجود وضعیتسیاسیمردمشهرستان، مانندقومیت،
انتخابات( در شکلکنشگریبعضیافراد مشاهدة درهایبزرگدادهاست.شهرستانفسا، تر

دستیاشورشیهستند،ویژهزمانیکهکنشگران،پایینهانیزبسیارمهمهستند؛بهدادهاعتبار
زمانیکهکنشگرانبهروندهایداخلیبرخیسیاست یا موردنظراست، دالیلیترجیحاتها
می پنهان جامعه از برقرارخویشرا راهبردی اتحادی کنشگران دیگر با که زمانی یا کنند

درمصاحبهباکنشگرانهمیشهامکاناینکهافرادنقشخودیاگروهخویشرادراند؛پسکرده
برعکسکم توسلبهجمالتیسفسطهمسائلیاغراقییا با ازرنگنشاندهندیا آمیزخودرا

مشکلی چنین بر غلبه برای پژوهشگران دارد. وجود برهانند ناخوشایند سؤاالت به پاسخ
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پیگونهبه هایمشترکدرچندشبردند؛برایمثالبااشارهبهرخدادهایاایدهایمصاحبهرا
دادنآگاهیازمیدانمانعشدندشوندهراتحریککنندیابانشانکهحافظةمصاحبهمصاحبه

در(.2۱۱7وود،کند)هایسطحیپژوهشگرانراازمسئلهمنحرفشوندهباجوابکهمصاحبه
شدند،درنظرآورده«متخصصانمیدان»مانندشوندهرانمصاحبهازآنجاکهکنشگ،پژوهشاین

گویندچراچنینکردیمو.افرادیبهمامیهایآناننیزفراهمشودایدهبندیمفصلبایداجازة
نمی استچرا بوده این ما پیشروی افق و کنیم چنان ب؛توانیم یعنی توصیفیانیاین و
هستی و معرفتشناسانه وشناسانه فهم دل از که توصیفکنشی و میدان جمعی امکان از

 خیزد.مخزندانشیافرادبرمی

 روش پژوهش
داده استخراج مصاحبهدر پژوهشاز نیمههای و عمیق است.ساختهای شده استفاده یافته

تابستانسالمصاحبه بهارو در بامصاحبهبهدو۰۹۱7ها استخراجاطالعاتتنها انجامشد.

دلیلا استصلیصورتگرفته اینسازمان۰: امکان. که متعینیندارند فضایفیزیکیو ها

هاشکلیمحفلی.اینسازمان2نگاروجودداشتهباشد.مشاهدهومشارکتدرآنجابرایمردم

به و میدارند جلسه افرادندرتتشکیل حضور امکان دهند، تشکیل جلسه هم اگر و دهند

باتوجهبهاقتضایروشمناسبمیدانازگنجینةهاممکغیرخودیدرآن درابتدا ننیست.

ییباواسطهوآشنادستآمدوهمچنینهازندگیدرشهرستانفسابهدانشیخویشکهازسال

بی وگاه رویکرد بتوانیم تا کردیم استفاده سیاسی کنشگران و سیاسی مسائل از واسطه

درنظرداشتهباشیم.راوپیشینیجوگرانهوجستهایپرسش

فعاالنسیاسیمصاحبه نیز میدان به ورود در تقسیم گروه دو به گروهکی.شدندشده

شدندوکردندویکفعالشناختهمیهافعالیتمیطوررسمیدرسازمانافرادیبودندکهبه

ازاحوالهاحضورداشتهیابیشترجوان(بودندکهیازمانیدرمیاناینگروه)یگروهدیگری

عالقگییادالیلدیگردردلیلبیاولیداشتند،امادرحالحاضربهدستهااطالعاتاینگروه

به پژوهش نمیزمان انجام تشکیالتی فعالیت رسمی بهطور درواقع اولدادند؛ گروه ترتیب

ارائهمیتربهسازمانکارانهنگرشیمحافظه تریرومعترضتدادندوگروهدومنگاهمنتقدانهها

گفت بهداشتند. اینافراد با متخصصان»عنوانوگو پژوهشگرانداد.« خوبیبه بسیار دیدگاه

مصاحبه منصبشوندهاگرچه امکان مانند مالحظات، برخی به توجه با یاها آینده، در جویی

ارتباطاتیکهآن اطالعاتمیوجود انتشار احتیاطدر به متعهد را بیانها از توضیحکند، یا

می طفره مسائل هیچبعضی بهرفتند، افراد از یاخودیکدام نداشتند حذر مصاحبه از خود

گذاشتند.کنشگرانبااینتصورکهاینمصاحبهشودگفتحتیمشتاقانهقرارمصاحبهمیمی
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نندکردندتابتواشود،ازابتداکلیاتسؤاالترادرخواستمیایرسمیتلقیمیمانندمصاحبه

آن از که افرادی برخی کنند. فکر آن میدربارة مصاحبه تقاضای ردها را درخواست شد،

صاحبمی افراد و معرفیمینامکردند احزابمشغولبودند، در که را جدولتر در ۰کردند.

هاصورتگرفت،مشاهدهکرد.دراینتوانمشخصاتمهمشانزدهنفریراکهمصاحبهباآنمی

هایعنیآنکهدرزمانمصاحبهبهکارحزبیمشغولن،حزبووضعیتفعالیتآنفهرستس

هستندیانهمدنظرقرارگرفت.

 شوندگان . فهرست مشخصات مصاحبه1 جدول

 تیفعال تیوضع حزب سن مشخصات فیرد

فعالطلباصالح۰21یمحمد۰

رفعالیغگرااصول۹2یدیسع2

رفعالیغطلباصالح1۰یجعفر۹

فعالگرااصول61یفیشر1

فعالطلباصالح1۰پورچراغ1

رفعالیغطلباصالح۹6یجواد6

فعالگرااصول11یصابر7

رفعالیغطلباصالح۹۹ینیحس1

فعالطلباصالح1۱رهیچ۱

فعالگرااصول22یعبداله۰۱

فعالطلباصالح11یکاظم۰۰

رفعالیغطلباصالح۹۰یصادق۰2

--27یمیکر۰۹

فعالطلباصالح11پورمیکر۰1

فعالطلباصالح6۱صداقت۰1

رفعالیغطلباصالح21یصبور۰6

 معرفی میدان پژوهش
 در فارسو شرقاستان در فسا و۰11شهرستان دارد قرار کیلومتریجنوبشرقیشیراز

مرکز بخش، قرهبکوه،یش،یشاملچهار و ششده و جنگل،ونوبندگاناستبالغ صحرارود،

نیایهاوزنگنهدهستانهیفدشکو دربرگیرندةاینشهرستاندرحالحاضرشهرستاناست.

قرهیشهرها نوبندگان، ششده، زاهدشهر، مفسا، و سرشماریاست.شهرانیبالغ براساس

                                                            
. هامستعارهستندهمةنام۰
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 سال در آمار ۰۹۱1سازمان بیشاز است2۱1جمعیتاینشهرستان بوده نفر آمارهزار .

امابه طورکلیچهارقومیتزبانیعرب،دقیقیازجمعیتقومیتیشهرستانفساوجودندارد،

عرب با شهری جمعیت بیشتر که هستند ساکن فسا شهرستان در لر و فارس وترک، ها

بالغساکنهستند.اینویژهبخشششدهوقرههانیزبیشتردرروستاهاوبههاستوترکفارس

دلیلقرارگرفتندرمسیراصلیشیرازبهبندرعباس،شیرازبهازلحاظراهبردینیزبهشهرستان

مصاحبه گواه به است. زاهداناهمیتفراوانییافته اینکرمانو فعاالنسیاسی، شوندگانو

سیاسی شیراز، از بعد دلیل چند به باید را نامید:شهرستان فارس استان شهرستان ترین

راهبردی، سازمانموقعیت و احزاب وجود آن، شهری وسعت ووجود متعدد سیاسی های

قدرتپیچیدگی سازوکارهای درهای سیاسی وضعیت در مختلف نیروهای تأثیر و یابی

هایسیاسیواحزابدراینشهرستانقرابتکمیباشکلنظریشهرستان،اماوجودسازمان

هاوترینکارکردسازمانشود،دارد.مهمیهایموجودتوصیفمطورکهدردموکراسیآنیاآن

ها،یعنیانتخاباتوتأثیریفصلحضورآندرنهادهایتأثیرگذارسیاسیدرشهرستانراباید

می جهتکه و بسیج بر باشند،توانند داشته شهرستان مردمان سیاسی افکار و آرا به دهی

متفاوتیدارند.دراینشهرستان،رتقدهاونهادهایسیاسی،اشکالرهبریودانست.سازمان

به۰1 حزب ثبت شهرستان فرمانداری در رسمی بسیاریاندشدهطور میان این در و

کههایغیررسمیوجوددارندکهقدرتوامکانتغییروضعیتبیشتریازاحزابدارندسازمان

هارابایدنهادقومیتبدانیم.قدرتمندترینآن

 های پژوهش پرسش
کنشوهشپیشازهرچیزخواستاربازتوصیففهمکنشگرانسیاسیحزبیازمنطقاینپژ

هادرمیدانسیاسیشهرستاناست.دراینمیدان،متغیرها،عواملونهادهاییوجوددارندآن

شوند.دراینراستادوپرسشاصلیهامحسوبمیکهرقیبانیجدیبرایکنشگریسیاسیآن

:درپژوهشمطرحشدهاست

گیرندومنطقپشتآنمیکنشبه.کنشگرانبرچهاساسوبانظربهچهعواملیتصمیم۰

 چیست؟

 هاچهپیامدهاییبرایحزبوتحزبدرشهرستانفسادارد؟آنکنش.2

 ساختن احزاب چگونه و چرایی 
تشکیلآن نحوة احزابباشد، تحقیقیاز بایدپیشرویهر درپرسشبنیادینیکه هاست.

باالدست شکلاحزابدر به شهرستاننمیاینجا حدود از بارهتر این در اینکه مگر پردازیم،
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باتوجه۰۹17ایدربارةتحزبدرشهرستانعیانشود.شهرستانفساپسازانقالبسالنکته

هایانقالبیبود.فعاالنحزبیانقالبیهایازپیشموجودصحنةفعالیتحزبیگروهبهپتانسیل

گراییبهکارخویشمشغولدهند،تحتهویتاصولکهاکنوننیزبهحیاتخویشادامهمی

طلبیقراردارندکهمانندبسیاریازشهرهایایرانهااحزاباصالحهستند.درسویمخالفآن

دستآوردند.تاپیشازانتخاباتبه۰۹76راپسازانتخاباتدومخردادهویتمتعینخویش

تعدادمعدودومشخصیدرشهرستانفساثبتشدهبودند۰۹۱1مجلسشورایاسالمیسال

فعالیتمی بهو انشعاباتکه آنانتخاباتبا پساز اما احزاببسیارکردند، تعداد آمد، وجود

افزایشیافت.

دستدهدایازوضعیتنهادینگیآنسازمانرابهتواندسرشتهکنهادمینحوةتشکیلی

کنندوتاچهاندازهبهمراتبیپیرویمیکهاحزابدرتشکلخویشازچهرشتهقواعدوسلسه

گیریاحزابدرشهرستان،فرایندیازباالبهپاییناست؛(.شکل2۱۰۰هلمان،وفادارند)هاآن

 گیردودرنهایتپسهاییمیشودوبعدشاخهوزیرشاخهان(بنانهادهمیحزبیدرمرکز)تهر

استان مراکز شهرستاناز در میها تعیین نمایندگانی استان هر های که افرادی خودکند.
بنابهارتباطاتیکهباافرادمتنفذدرباالدستدارند،دهند،مشروعیتخویشراتشخیصمی

گیرند.بایدتوجهداشت،احزابکهازمرکزخودراعهدهمیرستانبهنمایندگیحزبیرادرشه

گسترشگسترشمی فکر در عضوگیریباشند، فکر در آنکه بیشاز موارد بیشتر در دهند،

 گوید:شوندگاندربارةتعداداعضایبعضیازاحزابمیصوریخویشهستند.یکیازمصاحبه

احزا» که هستند احزاب این از تکتعدادی رانفرهبی حزبی نمایندگی فردی یعنی اند؛
کسجزخوداودرشهرستانعضوایناماهیچکند،میگیردوآنرادرفرمانداریثبتمی

(.ی)محمد«حزبنیست

گوید:یافرددیگریمی
منداستکهنمایندگیحزبیرابگیرد،امامتأسفانهدرعضوگیریچندانمثالًجوانیعالقه»

ازایناحزابکند.حتیاگرشودوجزدوسهنفرافراددیگریراجذبنمیظاهرنمیموفق
بهتازه هم احزاب دیگر تأسیسبگذریم، حزب مثل حزبی معلمان»جز اسالمی «انجمن
(.یفی)شر«عضودارند۰۱سختیبیشترازبه

ازمیانمردمانبهعبارتدیگر،هیچحزبیوجودنداردکهمشروعیتخویشراازپایینو

وجهازوجودبسیاریازهیچدستآوردهباشد؛بههمیندلیلساکنانشهرستانبهشهرستانبه

احزابیهمکهمیانعدةکمیازجوانانشناساهستندفعالیتآنایناحزاباطالعیندارند؛

بسیاریازافرادمصاحبه ارائهشدهباوردارندکهاحزابشخصیتمتمایزیمشخصیندارند. را

هاستتابهورزیآنشود،نحوةسیاستدهند.یکیازابزاریکهباآنتمایزاحزابعیانمینمی
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هاهمدرمیاننخبگانسیاسیوهمدرمیانمردمیکهتمایلیاینسببضرورتتأسیسآن

هایایهعنوانپبهآنبهمشارکتدراحزابدارند،محرزشود.یکیدیگرازاصولیکهافرادبه

مرام داشتند، اشاره احزاب میان تمایز اساسنامهبنیانی و نامهها بود. احزاب نامهاساسهای

مسئله شوندوسندیبرایثبترسمیحزبهستند،ایمربوطبهبروکراسیدانستهمیمعموالً

ردنشاندهدواینمتناستکهبهففکریاحزابرانشانمیمشیواصولهاخطنامهامامرام

مراممی عقایداومطابقتدارد. دربسیاریازمواردمدنظرنامهدهداینحزبتاچهحدبا ها

کند.یکیازکدامطیفنزدیکاست،کفایتمیاعضایاحزابنیستوصرفاینکهاینحزببه

گوید:هامیگرایافرادعضودراینگروهطلباندراینبارهازفهمکلاصطالح
االنمدتیهکهدیگهفعالیتنمی»  نامچیزیبهنستمودینمکنم.وقتیکهعضوشدم،اصالً

اساسمرام و سالکمینامهمینامه اونموقعخیلیسنو باشه. اهمیتیداشته تونهچه
دونستماینداشتمچنداندرکسیاسیدرستینداشتم.برایمناونموقعهمینکهمی

(.ینیحس)«لبیومثالًافکاربازترنزدیکه،برامکافیبودطحزببهجریاناصالح

درکنارایننزدیکیحزببهیکطیفعاملمهمدیگردرجذبفردبهیکحزبفرد

توانگفتطورکلیمیباالدستیحزبدرمرکزیافردصاحبنمایندگیدرشهرستاناست.به

ردنباله چپیا کیششخصیتو به عالقه و ترینعامالنبودنحزبمهماستروییکفرد

جذبنیروهایجوانهستند.
زمانیکهمسجدمحلمی» از تحترفتیممیمنآقایشریفیرو مسجدتقریباً شناختم.

عده با یعنیمدیریترا بود؛ بهمدیریتایشون رأسایدیگر ایشاندر که داشتند عهده
کنم؛بودن.منهنوزهمبهایشونباوردارموهمچناندارمبهیکمعناییکارحزبیمی

جدهماونرونقسابقروندارنویکرخوتیدرهمهایجادشده.دونینکهمساالبتهمی
هاییهابرایارزشکنمازطریقاینگروههایانقالبیحاضرموسعیمیمناالنتویگروه

می فکر عدهکه دست از رو کشور میکنم نجات آقازاده میای کار حالده این با کنم.
یکوقتیحرفیبزننگهآقااحاجدارم.بهاحترامقبولیدرحزبتونمبگمعضویتقابلنمی

(.یدیسع)«کنم،اینهمخیلیدیربهدیروامریکنن،منیککارهاییمی

عطفآنزمانانتخاباتاست،تنهامرکزجدالفعالیتسیاسیدرشهرستانفساکهنقطه

احزابگاهیحتیضعیف نیستو احزاب هستند. اینجدال نیرویمیدان طورکلیبهترین

حزببه شهرستانرسمیتیهجده ثبتشدهافتهصورترسمیدر اینو کنار در اما ها،اند،

هایمتفاوتخودرقیبانیبرایهایدیگریوجوددارندکهباهویتهاوگروهها،دستهسازمان

سَمَنایناحزابمحسوبمی هویتوسازمان۰هاشوند. فرهنگیهایمحیطهاییبا وزیستی،

بهایفعالیتمیخیریه که مشخصمیکنند میداناصلیسیاستطور در یعنیتوانند ورزی،

                                                            
1
 NGOs 
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ترازیاگاهیقدرتمندترازاینحاضرشوندومانندحزبیهم«جنگقدرتورانت»انتخاباتو

اینگروه اینکهچرا باهویتیدیگرفعالیتمیهاوسازماناحزابحضوریابند. کنند،دالیلها

عنوانیکحزببهآنانمجوزفعالیتدادهنشدهاست؛اندبههامدعیختلفیدارد.بعضیازآنم

زده یکسازمان تشکیل به دست دیگر برچسبی با اینپسناگزیر از یکی با ما دیدار اند.

خانمیاصالحسمن با خانهها وساطتیکیازدوستانمانطلبدر با ایندیدار اشانجامشد.

ش خانهانجام دوراند. از و داشت قرار شهرستان خوب و ساکت مناطق از یکی در اش

حزبیریاست خانمجمهوریخاتمیکار بود. کرده آغاز چراغاشرا دورانمیپور گفتکهدر

اندوبههمیندلیلمجبورشدهاستبانژادبهاینسوامکانتشکیلحزبرابهاوندادهاحمدی

شدوعنوانفردیبانفوذیادمیگروهخودشراتشکیلبدهد.ازاوبههایفرهنگیپوششسمن

رسید.اوجلساتخودهابهاومیاطالعاتخاصیدرسطحاستاندربارةاحزابوپُستومقام

خانهتشکیلمی در افرادصاحبرا دیگر جلساتشبا و میداد برقرار اونامحزبنیز به کرد.

امتیازششدهبود،ولیحاضرنبودبهعضویتحزبدیگریکهصاحباجازهتشکیلحزبدادهن

ورزیاواینبودکهباتشکیلیکطلبدیگریباشد،درآید.بهگفتهخودشسیاستفرداصالح

تواندافرادراجذبکندومیاننیروهایتأثیرگذاردراینمیدانحرکتسمنفرهنگیبهترمی

حال این با بگذارد. تأثیر و وکند شخصی نفوذ همان و نبود موفق نیرو جذب در چندان

کرد.رسیداوراهمچناندرسطحشهرستانفردمهمیمیدستشمیاطالعاتخاصیکهبه

گروه دیگر غیرسیاسینشاندستة با که توانستههاییهستند بادادنخود مقایسه در اند

خویشدرآوردن عضویتسازمان به را بیشتر اعضای واحزاب، اعضاید تعداد همین به بنا

بزنگاه در دارندکه نظمسیاسیخویشامکانآنرا شرایطو تبلیغدر یا موضع اعالم با ها

ایترتیبدادیمبایکیازفعاالنشهرستانتأثیرگذارباشند.درموردچنینتأثیراتیمامصاحبه

گذارانتترغیبسیاستمحیطزیستیکهسالیانزیادیراصرفایجادوحفظگروهیدرجه

ترباشرایطآبوهواییشهرستانکردهبود.اوکههرشهرستانبرایکشتدرختانیمتناسب

شد،خودراازشدنیزدعوتمیازگاهیبهجلساتیکهمربوطبهمحیطزیستشهرستانمی

جناحیخاصمبریمی یا تبلیغسیاسیبرایفرد کههرگونه بود متوجه اعضایدانستاما

وقتمنهیچ»هانیست:کندبسیارزیادهستندواومسئولاعمالآنگروهیکهاومدیریتمی
چونبهبرایکسیتبلیغنمی منهمکاریکنم؛ خودمقویهستمکههمهبخواهندبا کار قدریدر

تبلیغیهمباشد،بکنند،امااگرکسیهمدرمیانماتبلیغکسیرابکند،بهمنمربوطنیست،ولیاگر
«.منمطمئنهستمبرایحفظطبیعتفساست

توانداهمیتبسیاریداشتهباشد،دروهلةدوم،آنچهبراییکپژوهشگردراینمیدانمی

ها،توانیافت.مکانهاییمیایناستکهدربیشترمواردکنشگراناینمیدانرادرچهمکان
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انحدودوشیوةحرکتوکنشخویشراشکلوایهستندکهدرآنکنشگرمتغیربنیادی

تواندمارادرگرفتنردچراییهابهمقداربسیاریمیدهند.همچنینمحلحضورآنجهتمی

شده،رقابتبرایهایحزبیپذیرفتهترینسیاستهارهبریکند؛درجاییکهیکیازمهمکنش

حکومتی بکسبمناصباداریو احزاببتوانند اجرایبرنامهاستتا به قدرتبیشتر هایا

 )داونز، همان۰۱17حزبخویشبپردازند می(. انتظار که برایمالقاتبسیاریازطور رفت،

پله از باید باالمیهایادارهفعاالن سیاستها اینشیوة شایدنشود اولیه نگاه در ورزیرفت.

گونه از دور سیاستایقابلحزبیرا از براینخبگانجوانبهورزیحزبیدفاع اما آورد، نظر

طلبیفعاالنپیشکسوتودرصحنهاست.البتهماندةشهرستاننشانةفسادومنفعتدرحاشیه

زدنبهیداردوآناینکهفعاالنحزبیپسازتکیهپهاگزارةدیگریدردادنفسادبهآننسبت

نواییتمامیبههمکنندوبهمینشینیصندلییکادارهازتمامادعاهایپیشینخویشعقب

ایجدیدیاکارآمدیدرایازبرقراریبرنامهشوندونشانهتبدیلمی«موجودسیستمازپیش»با

نمی دیده شهرستان صندلیسطح کسب حول مباحث مهمشود. همواره اداری ترینهای

به بدنامیبینمردمانیعالوهسببمجادالتفعاالنبودهوموجبانشعاباتینیزمیانآنانو

درواقعاینوضعیتبهاینمعناستکههاکمشدهاستکهازوضعیتآن وبیشآگاههستند.

درگیرمسائلحزبیمی کاندیدایکسباینجایگاهکارمنداندولتیمعموالً هاشوندوخودرا

می اعالم سیستم دلیلکه این به احزابیرحزبکنند؛ ایجاد چرایی و چگونگی دریو که ا

 بروکرواسی به زیادی حدود تا باید هستند فسا امکاناتگرفتناداراشهرستان و شیوه و ی

روبرایمالقاتبادوتنازهایادارایومنافعپیداوپنهانپشتآنارتباطداد؛ازاینمنصب

هام.آنهاشناختهشدهبود،بهدوادارةمتفاوترفتیهاییکههموارههویتحزبیآنبروکرات

تروآمدودیگریبسیاربزرگوایکوچکاماپررفتسِمتاجراییباالییداشتند،یکیدراداره

وآمدترازآنیکی.ایندومدیرهردوازپیشکسوتانشهرستانبودندودردرواقعبسیارپررفت

ادارههایاحزابشاننقشیکلیدیمرکزیتتصمیم هدایتداشتند. و اینادارهآراییها هاکه

ایبودهاستکهذهنکسانیراکهدراحزابحضورداشتهیاشوند،همیشهمسئلهموجبمی

کهجوانانمعتقدنداینافرادتنهابرایمنفعتخودورسیدنبهکنند؛درحالیدارنددرگیرمی

مایندگانمجلسوباال،نکنندتابتواننددراقناعمدیرانردههاازحزباستفادهمیاینمنصب

مدیران یکیاز با دیدار در مدیرانچنیننظریندارند. خود اما کنند، استفاده شورایشهر

ممکننیستوکمترکسیهمنتوانستهچنین فهمیدمکهاومعتقدبودچنینچیزیاصوالً

دانست:کند.اوجایگاهحزبیخودراخطریبرایخودمی
خواهندبهت.بلهدرستاستکهبعضیازطریقحزبمیهاازسرناآگاهیاساینحرف»

باالوصلبشوندوکارخودراپیشببرند،خبمنیکهدرحالحاضرباالترینمدیرانرده
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سطحمدیریتیاینشهرستانرادارم،چرابایدخودرادرگیریکبازیپرخطربکنم.دراین
 ]اسم شما میسیرئشهر را سالیکاداره که دولتهاستعلیآورد تغییر تغییررغم ها

نظربیاورید.برایکسیکهبهمدیریترسیدهدیگرکافیاستکهخنثیباشدنکرده[رابه
(.رهیچ)«خطرنیفتندتاموقعیتشبه

کنندوهایمختلفچنیناستداللیراقبولنمیهاافراددیگرازطیفباوجودایناستدالل

آن میل کسب به باالدستمنصبها افرادهای این ریسک دلیل را شهرستان سطح از تر

ترینمباحثیدانستکهدوفهمکامالًمتعارضرامیاندانند.اینمبحثرابایدیکیازمهممی

همجمهورسیرئاینکهمنحتی»:کردافرادایجادکردهبود.همچنانکهمدیریدیگراستداللمی
«منفعتنیستفتمنهماینوسطوجوددارد،امابرایاینحزبهمبیبشوم،بلهدرستاستپیشر

 (.یصابر)

 ها شدن آن حرکت در میان احزاب و شکسته
کتابکالسیک در سیستم»شیخوسارتوری )هایحزبیحزبو در۰۱76« را عنصر دو )

شمرد:تعداداحزابوتکثرایدئولوژیکدراحزابموجود.هابرمیترینهایحزبیازمهمسیستم

تریبهتعیینابعاددقیق«تعداداحزاب»انگارانة(درردایدةساده۰۱۱1)یاسکولمینوارینگو

میمی نشان که تپردازند صرف وجود نمیدهند حزب بسیاری وجودعداد معنای تواند

 جامعه در ریشه یکداشتهدموکراسیحزبیباشدکه زیادحزبدر بسیار تعداد زیرا باشد؛

آنانمعتقدندثباتیاحتیآستانهدهندةوضعیتینامتعینوبیتواندنشانمنطقهمی ایباشد.

استحکامایناحزابراسنجید.ازست،بایدقدرتوبرایاینکهبگوییمیکحکومتچندحزبیا

دچارمهم نشوند، نهادینه احزابیکه زیرا ترینمعیارهایآنسنجشنهادینگیاحزاباست؛

بودناعتناداشتهباشند.درسنجشنهادینهتوانندموجودیتیقابلضعفیبنیادینهستندونمی

دارایچهارویژگیمهممیحزبآن هارا معنایاینکهبینحزبیثابتبههایرقابت.۰دانند:

قدرتمندانهدرجامعهریشه.2شبهمحونشوند.احزابتنهابراییکرقابتظهورنکنندویک

 ۹داشتهباشند. قواعدوساختارهایدرونیباثباتومستحکمیداشتهباشند. مشروعیت1. .

د.وجودآمدهباششدهبهقبولوشناختههاازکنشگرانیقابلحزبیآن

نیزچنیننظرمیدرایرانبه رسدباحکومتیچندحزبیمواجهیمکهمیدانموردنظرما

ریزیهایبرنامهورزیوشیوههایسیاستتواندازخویشنشاندهد،امامکانیسمتصویریمی

می نشان آن سیاستبرخالف که تصمیمدهد و ایدهورزی براساس جناحها کلی هایهای

اصالح اصولطلسیاسی و میبی شدهگراییگرفته بیان تأثیراتاینشیوه ادامه در که شود

اندکهمرزهایمشخصمیاناحزابمختلفیاست.درشهرستانفساایندوجناحسببشده
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طیف از هریک سوی هر در شدهکه تأسیس ها به شود. ناپدید بسیاریاند، دیگر عبارت

کنند،چهتفاوتیدرمیاناندوفعالیتمیلبیایجادشدهطداننداحزابیکهباهویتاصالحنمی

همیننکتهدرمیاناصول افرادجوانخویشدارند. ویژهباتوجهبهتربهگرایاننیزبارزاست.

شخصیت به اقتدا و دوگانه میاین احزابعضو در مرامها برایشوند. احزاب افرادنامة این

برایبه و دارد موضوعیت جبههآنندرت و حزب رهبر تنها دارایها راست و چپ گیری

موضوعیتاست.ازهجدهحزبموجود،بسیاریازایناحزاب،تعداداعضایشانازانگشتاندو

ها،بایداحزابیراکهتنهایکعضودارندنیزدرنظرگرفت.کند.درکنارایندستتجاوزنمی

-ایناحزاب کنار انتخاباترا زمان آناگر معدودیاز هایعلنیفعالیت-هابگذاریمآنهم

تعیین و رویکرد مالحظة برای را راه عمالً آنان روشن کنشگری نبود این و دارند ناچیزی

استازاینتشکیالتدورکند.یکیازجوانانکهمدتیتمایزاتآناندرمیدانبسیاردشوارمی

گوید:شدهاست،می
یبود،چندباربرایخودمنپیشآمدکهدریکروزبهدویادارخندهوضعیتبسیاری»

احزابمتفاوت بهرفتهسهجلسةخانگیاز متوجهنشوم اصالً منافعشخصی،باشمو جز
.(یصبور)«هادرایدئولوژییانگاهچهتفاوتیباهمدارداین

گوید:همچنینیکیازپیشکسوتانمی
ن» دوستیبا سر که پذیرفتهافرادیهستند عضویتآنحزبرا یکحزب، یامایندة اند

 حزب مانند پرجمعیتی حزب معلمان»عضویت اسالمی انجمن حزب« در اما دارند، را
عضویت این بیشتر هستند. عضو نیز همدیگری های یک جهت در صورتفیطزمان

حزباصالحمی یکزمانعضویتدو ممکناستدر یعنیفرد حزاطلبییگیرد؛ بدو
(.یفی)شر«گراییراداشتهباشداصول

دهدکهقدرت،نهادینگیوثباتزمانیعضویتدرچندحزبنشانمیوهم۰تغییرحزب

سست و ضعیف بیاحزاب احزاب که معنا این به نه اما است، بهاهمیتپایه نظرهستند.

کندچنددلیلاهمیتدارد.اولاینکهاینتغییراتروشنمی(تغییرحزببه2۱۱6دسپساتو)

هیچ تغییرات این برای نمیفعاالن خویش برابر در یامانعی فعال هر برای دوم، بینند.

تواندمنافعخویشیامنافعطیفایاستکهباآنبهترمیمداری،حزبمانندپنجرهسیاست

نمایان سوم، کند. دنبال دارد تعلق آن به که را حزبی وظیفةیا مشکلیهنجاریدر کنندة

«انجمناسالمیمعلمان»ازحزبیباجمعیتحزبازمردماست.اینکهچرافردی2نمایندگی

می بپیوندد، عضو ده با حزبی به نشانبخواهد نفریتواند اینحزبده که باشد آن دهندة

 حزباولیوجودهارانتامکاناتیا امکاندسترسیبهآندر فراهمکندکه برایفرد ییرا
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کردندافرادباهاتصورمید،امابیشترآننداشتهاست.ایننظرالبتهموردتوافقهمةافرادنبو

افزایشمی طورنیستکههمهدهندوالبتههمیشهاینعضویتدرچندحزبشانسخودرا

گوید:دنبالنفعشخصیباشند؛برایمثالشریفیمیبه
درانجمناسالمیمعلمانمااعضایزیادیداریم.خباینحزبخیلیقدیمیاست.بعد»

جمعیتیهست،افرادیکهواقعاًوفاداریایدئولوژیکبهاینحزبدارند،یچنیناینکهوقت
شوند.اینحزببرایکارکنانآموزشوپرورشاستواینارگانجمعیتبهآنمتصلمی
«.خیلیزیادیدارد

طیف دو هر در چرا اینکه اما دارد، وجود جناح دو هر در حزبجدید ایجاد به میل

بایدهایجدیددرسطحباالدستیاپایینیجادحزبایبهاعالقه مسئلةبهدستوجوددارد،

گرداندکهبایدگویدکهمارابهاهمیتیبازمیایمیجوییتوجهکرد.یکیازجواناننکتهرانت

بهچراییحضوربیشترکنشگرانحزبیدراداراتداد:
رسدازطریقاداراتبهمسئوالنمیرانتدرشهرستاندرواقعازطریقمنابعمحدودکه»

ایزنندتابهریاستادارههردریمیاینفعاالنبههمةدلیلنیبههمیاست؛دسترسقابل
[ ادارهبرسند و ریاستسازمان کسانیکه به...[ گرفتنوامایرا امکان هایدستدارند،

آن برای نیز فراهمبانکی خیلیها و من است. میتر دیگر آقایانهای این چقدر دانیم
(.یجواد)«وسطةهمینچیزها!هاییکردندبهخواریبدهکاریدارندویاچهزمین

گوید:رساندومیجوانیدیگراینمسئلهرابهسطحشورایشهرمی
« داستان گرددیبرماین سال جلساتی۱6به چنین انتخاباتشورایشهر. قبل ماه چند ،

ایبودکهمنهمحضورداشتمویکشود.جلسههمیشهسالمنتهیبهانتخاباتبرگزارمی
گذاریتانسرمایهعدهدرخانةیکیازبزرگانعربجمعشدهبودندکهمابرایشماوتبلیغات

نیستشا-پرسیدمچقدر-کنیممی یادم مناقصه۰۱۱ید شدید برنده که بعد هایمیلیون،
«.هاوازچنینچیزهاشهرداریدرمثالًفضایسبزرابرایمابگیریدیاآسفالتخیابان

بایکیازاصولمااینحرف اماچنینگرایانمحافظههارا کاروپیشکسوتمطرحکردیم،

نبودکه:دانستوادلةاونیزاواینمیقبولقابلادعاییرا
به» اگر یکسرمایهرانترا مثالً طریق از که بگیریم فاسدیدرنظر قابلمعنایپول دار

توانحصولباشد،برایشهریکهعمالًتولیددرآنمتوقفاست،بسیارمحدوداستونمی
(.یصابر)«هاییوجودداردگفتچنینرانت

اینسال گفتاحزابدر باید موارد این نقشاحزابدر بهدربارة بیشتر هرچه سویها

گروه بههایقومیمیهمکاریبا مستحکمکنند، را خود بتوانندجایگاه روندتا تاکنونظاهر

بستگیبااندوافرادپرنفوذقومیهمکمتریندلیلیبرایاعالمهمموفقیتچندانیکسبنکرده

گرفتنچنینرانتمیاحزابن اعضایاحزابدر اگرچه رقیبجدیبینند. با ایمواجههایی
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رانت باهستند، احزاباست. انحصار در هنوز بپذیریم را استداللجوانان هایباالدستیاگر

آوردنخیرجمعیوزنکمیدارد،درتوجهبهایننکات،اگرچهتحزبازحیثکارکردفراهم

م میمیاننخبگانهرگز ایندریچه از استو نباخته را رویشقارچعنایخود گونةتوانبه

سال کریماحزابدر را ایناصطالح نگاهیداشت. اصالحهایاخیر پیشکسوتان از طلب،پور

میبه یکحزبمیکار روز بگویدافرادیکههر تا میاندیگربرد موضعخویشدر از زنند،

آنمیهایشانراضینیستندوحزبیهم خواهندباهامیخواهندجایگاهواالتریداشتهباشند.

ترراتخریبکنند.نحوةایجادوتشکیلاحزابجدیدراهایجدیدافرادقدیمیتشکیلحزب

ازبازارآزادیصحبت(نیزمالحظهکرد.وی2۱۰۱)تریشومپ۰توانزیرنظریةتخریبخالقمی

نفعشخصیمی کنار آندر در آنبهعدةخاصیمحدودنیستو کندکهامکانفعالیتدر

اینشکلازتخریبخالقبرعکسبامحدوددیدندرنهایتبهکلجامعهخیریمی اما رسد،

درکهمراتبیداردباشکستنسدسلسهمنابعموجودبرایهمانگروهموجود،جوانانراوامی

و منابع به امکاندسترسیبهتر براساسآن تا کنند ایجاد حزبیجدید دارد، احزابوجود

جزدرزمانهایبسیارمحدودشهرستانوجودداشتهباشد.دربارةسطحفعالیتاحزاببهرانت

جلساتخانگیبافاصلةزمانیتوانبهشود،میبهآنپرداختهمیاتیجزئانتخاباتکهبعدتربا

تسلیت اعالم و طوالنی تهنیتگاهی و فعاالنها از بسیاری کرد. اشاره مختلف افراد به ها

معتقدنداگرانتخاباتوجودنداشت،دیگرهیچاثریدرسطحبیرونیوخارجازجمعخودیدر

گوید:کارمیشد.یکیازفعاالنکهنهشهرمشاهدهنمی
صاحبنما» که دارد شهرستانوجود اماحزبیدر ندارد، شهرستانحضور یندگیآندر

شبکهمی در که تهنیتبینیم و تسلیت صدور با تنها اجتماعی وجودهای اعالم به ها
نمیمی او فعالیتدیگریاز ثبترسیدنحزبش، اینمدتبه در مطلقاً و «بینیمپردازد
 (.یجعفر)

اصالح میان در مانند نمونةطلبان شورایی طیف، این بهباالدست مرکزی»نام شورای

طلبراآنانصورتهایاحزابطیفاصالحگیریوجودداردکهدرنهایتتصمیم«طلباناصالح

میمی را اینشورا ایراندانستکهاحزاباستیستوانبازتولیددهند. مرکزگرایانةحزبیدر

واردهارااشیهوتازهپردازند.اینشوراهاحگراییصرفمیگرفتندرجامعهبهنخبهجایریشهبه

می تصمیمنادیده و میگیریگیرند سطحنخبگاننگه در را یکیازها نیز اینرویکرد دارند.

شدنعمرفعالیتسیاسیافراددرمدتترینعامالنانشقاقاتوانشعاباتوهمچنینکوتاهمهم

یرازاعضایاصلیدهدوغشکلیخصوصیتشکیلجلسهمیایناحزاببودهاست.اینشورابه

کارهاراگونةاحزابنیزفعالیتسیاسیتازهکسیامکانورودبهآنراندارد.اینتشکیلقارج
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از بسیاری است. مخدوشکرده را احزابشهرستان باالدستی مشروعیتنخبگان و متزلزل

سیاریگیرندکهبگوینداعضایاینشورادرجلساتخویشتصمیماتیمیترمیفعاالنجوان

درخفامیشودوتصمیمآنهاحتیمطلعهمنمیمواقعجزخودشانکسیازآن ماندتاها

یکیازویژهبهشودآنراپنهانداشت.چندنفرازجواناندراینمورد،بههنگامیکهدیگرنمی

گوید:هامیکنند.یکیازآنانتخاباتمهماشارهمی
ترهامخفیانهوبدوناطالعبهدیگرافرادبایکیازکاندیداهادرانتخابات،چندنفرازبزرگ»

هابهاوساختوپاختکردهبودندوازاوقولمساعدتپسازانتخاباوگرفتهبودند،آن
تراست،وعدهدادهبودندکهروزهاینهاییبااعالماینکهاینفرددیدگاهشبهمانزدیک

 آنمیشیبهسوآرایبسیاریرا خواستنددریکیدوروزآخراعالمموضعهامیکشانند.
بههاوحمایتکنندتادرجواحساسیروزهایپایانیرأی را البتهخبرها سویاوبکشند.

آن نظر مورد فرد اینکه وجود با طرفی از و آبروریزیشد و کرد هیچدرز رأیآورد، ها
مساعدتبهآن کنار در عمالً نکرد. انتخاباتبهآنها کمکیاینکهفردمنتخبپساز ها
(.پورچراغ)«ناپذیریبهافرادطیفوحزبواردشداعتمادیجبراننکردتفرقهوبی

اعضایتازهاینبی بسیاریاز استکه بیقاعدگیدرونیسببشده پساز اهمیتوارد

به یا نظراتشان بهدیدن یا کنند رها را تأسیسحزبیجدیدطورکلیتشکیالتحزبی دنبال

درجذباعضایجدیدضعیف ایناحزابجدیدنیزمعموالً ترعملترازاحزابقدیمیباشند.

کنندوپسازمدتیچیزیجزاسمنیستند.ازدیگردالیلعمرکوتاهوبنیادمتزلزلاحزابمی

نیزمی ها؛چراکهاینآنتوانبرشمرد؛یکیوجهةسیاسیواجتماعیجدیددودلیلدیگررا

شناخته چهرة درشدهجوانان اینکه دیگری و ندارند کاریزماتیکی شخصیت و نیستند ای

جوییمراتبحزبیحمایتمستحکمیازسمتمرکزندارند.اینحمایتشانسمنصبسلسله

افزایشمی فرد برای نشانرا احزاب فعالیتدر و احزاب کوتاه عمر این بحراندهد. دهندة

یاحزاباست.سازنهیدنها

 فصل انتخابات، رقابت نهادها و برندگان نهایی 
توانگفتشودوالبتهمیهایمشارکتمردمیدانستهمیترینعرصهانتخاباتهموارهازمهم

مهم میدان میاین آن در زیرا است؛ احزاب برای میدان خویش،ترین موجودیت از توانند

شدنارزشنهادینه اذهانمردمهایمورد در به نظر و ثباتسازمانیخویشدفاع کنندویژه

هرحالدرهیچمقطعیهیچفعالیتیاز(.اگرآنتعدادازاحزابراکهبه۰۱71برژیفورسکی،)

کنند.بینیمکناربگذاریم،تعدادیازاحزابدرفصلوزمانانتخاباتاعالمحضورمیهانمیآن

حزابرادرسهانتخابات،یعنیانتخاباتشورایشهر،نمایندگیالزماستمسائلواجراگریا

اهمیت پرتو در باید را احزاب این اهمیت درجة کنیم. بررسی ریاستجمهوری مجلسو
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جوییوساختارازباالبهپاییناحزابمدنظرقرارداد.صرفمشروعیتازباالکهتنهابهمنصب

،سببشدهاستکهایناحزابکسبرأیدرپردازدیمهایباالدستتوسعهوگسترشارزش

اهمیتشهرستانیعنیشورایشهررارهاکنندوتمرکزخویشرابهترتیبازپراهمیتبهکم

انتخاباتازیکسو ایندو زیرا بهریاستجمهوریومجلسشورایاسالمیمعطوفکنند؛

یگرباثباتاحزابدارندکهازباالجوییوازسویدتریبامسئلةمنصبرابطةبسیارنزدیک

آنشودیمتعیین باالدستحزبآناننزدیک. افراد به تالشبرایپیروزیفردیکه با ترها

می شخصیاست، منافع همچنین و شهرستان در حزب وضعیت برای بهتری آیندة توانند

خویشفراهمکنند.

در احزاب ضعیفبنابراین در شهر شورای اینتریانتخابات و دارند قرار ممکن سطح ن

مهمکسب شهرستان سطح در رأی شاخصمشروعیتنکردن سطحترین در احزاب نداشتن

هاییکهبرایورودخویشبهاینیازحزبیونبابرنامهبعضشهرستاناست.دردودورةاخیر،

فهرست سطحداشتند، یکیاز منتشرکردندکهبهشکستمنجرشد. فعاالنهایائتالفیرا

گوید:بارهمیکاردراینکهنه
باالدستی» از تأسی با کردند فکر جمعشدند تهرانیگروهیاغلبجوان، و میها شودها

شوندوشورایفهرستیساختواسمزیباییبرآنگذاشتومردمفریفتةاینچیزهامی
ند...دیدیمکهدرهمینتوانندکارکنشودکهدراحزابمیجاییتبدیلمیبارهبهشهریک

داشتند قرار انتها نتایجنهاییانتخاباتدر اعضایاینفهرستدر «انتخاباتقبلیچطور
(.یکاظم)

زند؛کهدرآننهادقومیتوشخصیتحرفاولرامیاستیدانیمانتخاباتشورایشهر،

 ترینپیرامونی»انتخاباتیکه موضع« احزابدر اینوضعیتکه در اما است، انتخاباتکشور

احزاببههاوهمچنیندلیلایننبوداقبالعمومیضعیفیقراردارند،بررسیبروزآنکامالً

هایشورایشهربهکسانیتعلقتمطلقصندلیتواندمهمباشد.درچندسالاخیراکثریمی

انداند.دراینرقابتاحزاببسیاردرحاشیهگرفتکهباهویتعربپابهمیدانرقابتگذاشته

اینقومیت رقابتمیو یکدیگر با هستندکه سطحهویتها گذشتناز از بعد البته و کنند

آن صاحبقومیتی، دارند، شانسبیشتری که بهةیاسرمهایی یا جذابیتیااجتماعی تازگی

می قومیتنهادهایحزبیرا اینرقابتنهاد در همواره اما نوعزیباییصورتهستند، بلعد.

نیز است شده شناخته حزبی فعاالن از که شهر شورای اعضای از یکی درمیحضور تواند

مایانگرچنینوضعیتیکنندهباشد.یکیازافرادیکهندادنجایگاهضعیفاحزابکمکنشان

شد.برایمصاحبهبااوبهشورایشهررفتیم.بود،ازنمایندگانوقتشورایشهرمحسوبمی

گرفتنازاوکاربسیارآسانیبود.باآغوشبازبهماوقتداد.پیشازاینکهاوراببینیم،نوبت
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لمسیازخودبروزداد.روزبلزباناستودراینبارهاحساساتقادانستهبودکهیکیازماعرب

وجود بهاطالعایشانبرساند. را ما منشیخواستیمحضور از واردشورایشهرشدیمو قرار

ایناتاقهماناتاق خواستواردشویم. ما از بودند، اتاقشورایشهر اینکهافراددیگریدر

ایراباقینگذاشتهوخالیهایچرمیتقریباًهیچفضایجلساتشورابودومیزبلندوصندلی

به بود. کرده دشوار آمدرا بهرفتو شورا یکخانمظاهرجلسة بود. اتمامرسیده تازگیبه

گرفتوآقایشدوهمچنانازآقایصداقتقولمساعدتمیچادریداشتازاتاقخارجمی

می ه»گفتصداقتهم که خصوصاً کرد؛ خواهم بربیاید دستم از کاری هممنهر زبان م

سیاسیازدانشگاهگفتلیسانسعلومدرکنارآقایصداقتمردینشستهبودکهمی«.هستید

اینمردبه درهرسؤالازآقایصداقت، تقریباً آمدتامیانمیتهرانداردواوهمعرببود.

ایصداقتدید.آقبگویداحزاببایدچنینباشندوچنانوآقایصداقتهمایرادیدرایننمی

کردتنهابراینتأکیدداشتکهمردمنهازاحزابشناختدارندونهبهآناعتماد.اونقلمی

کهدرزمانهمیندورهازانتخاباتبهاوپیشنهادشدهبودکهباچندتنازاعضاییکحزب

گفت:ائتالفکندواوازاینکارسرباززدهبود.اومی
ام،اماهمهمردمبرایمنمثلهمهستند.منخودمعضوحزبدهمنباحمایتعشایرآم»

طوربودکهبدوناسمحزببهانتخاباتبیایموجوابکنمشرایطاینهستم،ولیفکرمی
«.همگرفتم.امیدوارمکهبتوانمبهمردمخدمتکنم

اند،نگرفتهانتخاباتخو«مدرن»بینندهمچنانمردمبهاحزابوشکلجوانانازاینکهمی

گوید:شاکیهستند.یکیازفعاالنجواندراینبارهازتجربةشخصیخویشمی
عجیب» تواندیدکهچقدرترینانتخاباتماستکهدرآنمیانتخاباتشورایشهرحتماً

گذارندترینشکلبهنمایشمیکنندگانفقدانایدهوفقدانتشکیالترابهواضحمشارکت
دور] هر می...[ عدهه انتخاباتی حوزة از دور کوچه سه دو محله هر در جمعبینیم ای

هابهاینفهرسترأیدهندوازآنویژهبهدستسالخوردگانمیشوندوفهرستیرابهمی
طورمعمولازاعالماینکنند؛البتهاینافرادبهافرادنیزهمینکاررامیشتریبدهندومی

پرسیهامی...[جالباینجاستکهوقتیازآنبرند]هادریکشبکةفاسدسهممیفهرست
تریناستداللشانایناستکهماگوییدرأیداد،مهمچرابایدبهاینفهرستیکهشمامی

(.یصادق)«یبدهیمتافالنقومبرمسندکارقرارنگیرندهارأبایدبهفالنی

مردمانهویتینهادینه هویتقومیتیدر اینترتیبمادامیکه شناساستوبه و شده

نمی منفعتاحزاب یا ارزش گروههاتوانند برای که بگذارند میان در را جمعیتییی های

هویتحزبیحداقلدر2۱۱6دوم،شهرستاننیزمقبول،مشروعوموجهاست)کلسووتیل .)

همراهخویشداشتهباشد.دررأییوهمدلهمتواندکمترینسطحانتخاباتشورایشهرنمی

امانهجمهوری،وضعیتتفاوتانتخاباتمجلسشورایاسالمیوریاست هایمحسوسیدارد،
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د.درعمل،درانتخاباتمعناکهسطحتأثیرگذاریفعاالنحزبیشهرستاندستباالراداربدین

قومیتمی هنوز نیز بهمجلسشورای اما باشد، داشته را دستباال بیشترتواند اینکه دلیل

کنندبایدتأییدوپشتیبانیازباالرانیزکسانیکهدراینانتخاباتباالترینرأیراکسبمی

موقعیتبرجسته احزابدر باشند، میداشته نماینتریقرار واسطگیرند. مقام مجلسدر دة

امکانچانهقابل فعاالندسترسیکه بسیاریاز نگاه در دارد، باالترینسطوحقدرترا زنیبا

بهجوییمیجوییومنصبنقشبسیارمهمیدررانت هایهمیندلیلگروهتواندبازیکند؛

امکان فردیهستندکه پیائتالفبا در خفا در انتخاباترااشیروزیپبسیاریعلنییا در

ویژهدراینکدامطیفسیاسیمعرفیکند؛بهباالترببینند؛اینکهفردکاندیداخودرانزدیکبه

بهوضعیتسیاسیکشوربستگیداشتهاست.یکیازجواناندربارة چندسالاخیرکهکامالً

گوید:انتخاباتمجلسشورایاسالمیمی
انتخاباتمجلسبود.درایندورهبهتبعیتازرأیریاستتریندورةایندورهشایدجالب»

ازخودنشانایاعتدالیجمهوریکهبهسمتاعتدالیونرفت،کاندیداهاتالشکردندچهره
طلبانگرایانراداشتهباشندوهمرأیوهمراهیاصالحدهندتاهمرأیوهمراهیاصول

ان] به منتهی پایانی روزهای تا هرچند نمی...[ فردیتخاباتکسی چه از دانستاحزاب
ایندلیلازآنآقاحمایتبههرحالبایدمتوجهبودکهاحزاب...[بهکنند]حمایتمی

(.یجواد)«کردند،چوناحساسکردندرأیقومیتیباالییدارد

راه انتخابو دیدهشدکههرکاندیداییپساز انتخاباتمجلسبارها یابیبهمجلسدر

کسیکهبهشورایاسالمیچندانکمکیبهوضعیتتحزبدرشهرستاننکردهواگرهمبه

حزبیخوانده کردهاست،آنکمکدرسطحمنافعشخصیباقی«کمکی»هرنحویخودرا

جمهوریرسیدهباشد.درانتخاباتریاست«خیریبهتشکیالتحزبی»ماندهوکمترشدهکه

البتهاهمسلسله میمراتبو کهاینانتخاباتدرسطحیتانسجامحزبیرا آنجا از تواندید.

هایشهرستاندرشود،تشکلمراتبانجاممیترینسطحاینسلسلهتبلیغاتکالنوباالدست

بازپخش سطح در تنها زمان خانهاین اجارة و تبلیغات میکردن عمل تجمع برای کنند.ای

بیشت که تبلیغات به توسل با میتینگاحزاب گاهی و تلویزیونی مناظرات به متمرکز هایر

می است، انتخابات زمان بهسیاسی راتوانند گروهی احساسات رادیکال و انفجاری صورتی

سرعتپسازانتخاباتدیگرنهمکانیبرایگردهماییوجودداردونهتجمعی؛برانگیزند،امابه

هایمختلفیاست.انتخاباتشورایشهرمحلیشبنابراینانتخاباتدرشهرستانمحلنزاعارز

گروه انتخاباتسودیاستکه از بعد اینکه وجود با دارند، باالترینرأیرا هایقومیتیکه

برایسودنبردنگروهدیگرمینمی تنها اما بهسراغصندوقبرند، روند.هایرأیمیجنگندو

ارزش که نهادی مقام در تقریباًقومیت قواعد و میها ارائه را ومشخصی مستقیم دهد،
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کنشقدرت بر میهایگروهمندانه هایمختلفاثر وینگاست، والیسو )نورث، :۰۹۱7گذارد

هاهیچسازمانکند،اماازآنجاکهدرمیاناینقومیت(ودرلحظهجهتیراتعیینمی71-76

تواننداز،درعملافرادمنتخبمیهاراپیگیریکندوجمعیتیوجودنداردکهبتواندمنافعآن

 سواریرایگان»ایننهاد » در تکرارزینیاسالمیمجلسشوراانتخاباتبگیرند. همینروند

اتمامانتخاباتیکهسازمانننبودلیدلبهوشودمی وچگونگیتعیینبرنامهریگیپپساز ها

زمانبهکسبوهمشودیمخارجهایریگمیتصمندیفراازمردمهادرشهرستانباشد،سیاست

عده برای میمنافعی خاصمنجر اینای از درنهایت حزبی و گروه هیچ و قدرتانجامد ها

 تواندازآنتقویتکند.اشرانمیگیردیاوجهةسازمانینمی

 ها برکناری احزاب از بازتولید ارزش

(کهافراد۰۹7۹:۹1۱عالم،)استهایاحزابسیاسیآموزشسیاسیترینکارویژهیکیازمهم

ارزش به را جامعهجامعه متعینی جامعههای فرایند در کنند. معرضپذیر در افراد پذیری،

بهاینروشحقوقوتکالیفخویشراهاییقرارمیارزشینظامآشناییوآموختن گیرندتا

هایاتوتصمیمنظرسیاستموضوعیاستکهتنهانقطه (.۰۹۱6کشیشیانسیرکی،)اموزندیب

متخصصانامرسیاستمحدودنمی بلکهسیاستمحصولروابطبینسیاسیونیا فردیشود،

افرادمختلفاستکهافرادیکجامعهدرآننقشداشتهباشند.اینکهافراد،چهآنانیکهسعی

ذارند،دردوریازاجتماعدارندوچهآنانیکهبافعالیتخویشتالشدارندتأثیربیشتریبگ

یکفرایندجامعه چنینویژگیدر میپذیریبا اینجامعههاییوارد پذیریاستکهشوندو

دارد سیاسی مشارکت در آنان عالقة و نوع بر فراوانی )تأثیر و۰۱61کودورا، مدارس .)

کنارعواملدیگربهرسانه در آموزشرسمیدرکشورهستند، صورتهایرسمیکهنمایندة

 جامعهمعناداری در اهمیت جامعه افراد )پذیری جمعهدارند و قربانی پور،نجف؛۰۹۱7نیا،

نیاوتدینشهرام درسال۰۹۱1راد، پژوهش(. هایمتعددیدربارةتربیتوآموزشهایاخیر،

؛۰۹16؛مسعودنیا،۰۹11نک:افهمی،مدارس)ازطریقآموزشرسمی،یعنیدرسطحسیاسی

رضو همکاران، و مرشدی۰۹1۱ی ؛ الشکی، و ۰۹۱1زاده آموزش و )یعال( ؛۰۹17ملکی،

 معین۰۹۱۹صالحی، ؛ سلطانی، و و۰۹۱1آبادی کارآمدی به آن در که است شده انجام )

آموزش میتأثیرگذاریاین پرداخته جامعه افراد نگرشسیاسی بر مشکالتها از یکی شود.

 انقالبسال پساز جامعة در تحزب در آموزش۰۹17اساسی در احزاب ضعف ایران، در

مراتبیازباالبهپایین(.احزابازآنجاکهسلسه۰۹۱۹فرد،قلجیوموسوی)سیاسیبودهاست

باالییبهمرکزوخودحکومتسپرده درحدبسیار آموزشرا کتاببهجامعهدارند، هایاند.

وسیمادومرکزتربیتافرادجامعههستندکهنقش درآموزشیبسیاراساسیدرسیوصدا
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هایاجتماعینیزدرهادرعصراطالعاتشبکههایسیاسینظامحاکمدارند.درکناراینارزش

اینامرمهمهستند.

جامعه بار سپردن است، چندحزبی نظامی که ایران، اسالمی جمهوری نظام پذیری،در

تواندسببازهاست،میرزشآموزشوتربیتسیاسیکهشاملساختارهاینهادیوتزریقا

 جامعه در پلورالیسم رفتن )بین بِنشود و سیگال با2۱۰1پوراث، احزاب که پلورالیسمی (؛

وارزشنگرش بهشمارمیتریننهادهاینمایندگیدرآنبههایمتفاوتیکیازمهمها آیند؛

نهاازیکدریچهعرضهتواننددرپرتوچنینآموزشیکهتهمیندلیلپسازمدتیاحزابنمی

هویتمی اگربراساسشود، اما برایافرادجامعهمحرزکنند، هایتکینهومتفاوتخویشرا

ماهریشهدرناکارآمدینظامحزبیدیاعتراضاتنظرمعاونتسیاسیوزارتکشور)سرمست:

ردمبدانیم،هایحاکمیتبرتودةم(ماهیتاحزابرااعمالسیاست۰۱/۰2/۰۹۱6دارد،ایسنا،

تزریق آموزشو تربیتو نقشیاساسیدر هاینهادیحاکمیتبازیهایارزشاحزابباید

داندیساختارقدرتمیاجتماعکنند.درکناربوردیوکهآموزشراوسیلةبازتولیدفرهنگیو

( ۰۱7۹بوردیو، مقالة در آلتوسر دستگاه»(، و دولتایدئولوژی ایدئولوژی :نویسدمی۰«های

مارکسمیهمان» که میطور کودکی هر یکصورتگوید، در اگر که اجتماعیداند بندی

آنصورتهم نشوند، بازتولید شرایطتولید تولید، با دوامزمان بندیاجتماعییکسالهم

(؛پساگر۹26)مددی،«نخواهدآورد؛پسشرطنهاییتولیدهماناایجادشرایطبازتولیداست

از آموزشیکهاحزابهاییمتفاوتازارزشتولیدارزشاحزابرا هایحاکمیتمعافبدانیم،

هایحکومتوایجاددرحاکمیتارزشدهندةآنباشند،نقشیاساسیبسطبایدبازتولیدگرو

مؤثری2مشروعیتبراینظامحاکمدارد.هرحکومتیبرایاینکهبتواندحکمرانییاحاکمیت

کندهایمرکزیهاراجایگزینمعدودسازمانایازسازمانهایگستردههداشتهباشد،بایدشبک

(.۰۱۱7:۰۱۱رودز،)

خألجدیدرآموزشازسویاحزابدرشهرستانفسایکیازدالیلاصلیانقطاعآنانو

همان است. یکدیگر از شهرستان شهرستانمردمان احزاب شد، ذکر این از پیش که طور

جزحزبانجمناسالمیمعلمانکهازد)نندارمانمشخصیازآنخودیکدفتروساختهیچ

پرورشحمایتمی جناحاصولسازمانآموزشو بایدبهدو اینمسئله البتهدر وشود(. گرا

پایگاهطلببهاصالح و مساجد امروزه پرداخت. مهمصورتمجزا از هایترینمکانهایبسیج

گروه اصولتربیتسیاسی اصالحگراهای این پیشاز اما بسترهستند، همین از نیز طلبان

هایمختلفبودند.دراینموردمسجدکردند.درواقعمساجدمختلفپایگاهجناحاستفادهمی

                                                            
1
 Ideology and Ideological State Apparatuses 

2
 Governance 
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دانند.اگرچهاینگرایانمیاهللرامتعلقبهاصولطلبانومسجدبیتالزهرارامتعلقبهاصالح

از را پرورش قدرت آن دیگر دادهمساجد ایندست همچنان نمادین حیث از هنوز اند،

اصولبرچسب دارند. خویش روی را مهمها را مساجد همچنان خویشگرایان پایگاه ترین

کارهایشود.یکیازکهنهبهآنوابستهمی«تاحدبسیارزیادی»شاندانندکههویتحزبیمی

گوید:گرادربارةوضعیتحزبیومسجدمیاصول
حزبنمی» دیگر محکمووقتیمساجدمثلاوایلانقالبنباشد، تواندتشکیالتدرست،

زمانیکهاوایلانقالببودوماحزبتشکیلدادیم،همهافراداز پرجمعیتیداشتهباشد.
هاراهدایتکرد.االنشدآنهاییبودکهمیهامساجدپرازبچهآمدند.آنزمانمساجدمی

 سخت خیلی بچهکار و نیست مساجد آن دیگر امروز مساجد مسجدشده. به که هایی
 (.ی)صابر«آیندهممثلقبلنیستندوجدیپیگیراینمسائلسیاسینیستندمی

یازمساجدپایگاهبعضصورتمحدودطلبانهستندکهاگربههااصالحدرسویمخالفآن

کسوتدیگرینهستند.فعالسیاسیپیشطلباتوانگفتمساجدپایگاهاصالحهاباشد،نمیآن

شخصیخویشمی تجربة میاز نشان که احزابگوید که افرادی اینکه وجود با حتی دهد

واردهانیزچندانپذیرکردنتازهشوند،احزابدرآموزشوجامعهشوندهموارهمعدودترمیمی

کنند:موفقعملنمی
اینکهبهاندواچندینموردجوانانیسراغمنآمده» اینناراحتبودندکهدرمسجداز ز

داده رأی مخالفی بودهحزب مسجد بزرگان سیاسی نظر مخالف یا شماتتاند بارها اند
شودمااینهمهسالبهشماکمککردیم،جاومکاندادیماند...مثالًبهآنانگفتهمیشده

(.پورمی)کر«حاالچرابهچنیندیدگاهیدارید

ن مکاندرواقع آنبود در که کههایی است سببشده شود، فراهم گردهمایی امکان ها

امریحاشیه سطحشهرستانآموزشرا یعنیدر پایین، سطحبسیار واحزابدر ایببینند

می جایی حزبی آموزش باشند. نداشته آن به اعتنایی چندان بازتولیدهرگز برای تواند

فوقسیاست اهمیت مرکزی بسترهایالعادههای درنظرگرفتن با احزاب که باشد داشته ای

بهشهرستانهاخواستمحلی، هدایتورهبریکنندتاحاکمیتمرکزیرا هاییمردمانرا

تریرافراهمآورند.ساختهایموجهگذارانسیاستتبعآنسیاستکوچکمرتبطکنندتابه

آموزشیم و همیارانه حرکتجمعی، در جز گسترشانضمامیآینده که رابطةشوقانه دهندة

 فرگاکس، و )گرامشی نیست ممکن است مردم و احزاب 2۱۱۹دوسویة مراد۱6: اگرچه .)

توانیکیایستد،ازایدةاومیگرامشیازحزب،حزبیانقالبیاستکهدربرابرطبقةحاکممی

یازافرادیاستپوریکازاصولسیاستحزبی،یعنیآموزشوهدایتافرادرادریافت.کریم

پور،باوجودکهنگرانیشدیدیازآیندهدارد.اوعبدالهیرابهمامعرفیکرد.بهباورآقایکریم

بسیارباهوشاستومی تواندکمکخوبیبهمااینکهعبدالهیدرجناحمخالفاوقراردارد،
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عبدالهیاصول حزبیمشغولبودوازگرایجوانیبودکهچندسالدردانشگاهبهکاربکند.

مانندیکانقالبیتالشمیهایخویشباحرارتصحبتمیایده کردوبهآیندهوتوانکرد.

خوش ازاینمیانتنهاکسیبودکهایدهامثالخودشکامالً ازهاییروشنوبیبینبود. پروا

کاریدربیانداشت.دربیانعقایدشلکنتنداشتوکمترینمحافظه«درست»ورزیسیاست

نمی گفتعقایدشمشاهده بهشد. معموالً او انجامشد. کافه افراددر برخالفدیگر او با وگو

جواب به ما میسؤاالت پاسخ دیگری ایدههای اسالمی، انقالب ایدة او برای کهداد. بود ای

میکمکآنهنوزمیبه بهصالبتروزهایآغازینشبرگرداند. هبایدبرایدانستکتواناورا

اهمیتی هیچ شهرستان مغضوبشدر یا محبوب حزب برایشمشکالت اما کند، چه کشور

می میخواستهمهنداشت. و بجوید مرکز در را مفصلچیز اینحرفتوانستبرای هابندی

وگوروکهاهلگفتهاسخنوریکند.مصاحبهباعبدالهیهیچآساننبود؛البتهنهازآنساعت

ب قراردادوپرسیددرچنینمیدانولکهازآنجهتکهنمینبود، درمیدانفسا شوداورا

درستوراهبردیمیورزیچنینقواعدیچهسیاست اوازتماممصاحبهایرا شوندگانداند.

متمایزبود.

 گیری نتیجه
معموالًشود،شناسیسیاسیوقتیبحثازمطالعةاحزابمیدرعلومسیاسیوهمچنینجامعه

دهندهباشندوروندکهبتواننددربهبودعملکردحزبیآموزندهوتعمیمبهسراغمطالعةاحزابیمی

کشورهایغیرغربیپرداختهمی حزبدر اشکالخاصیاز مطالعة به اینمقالهکمتر در شود.

مردم بهبازتوصیفهستیخاصآنشامسعیشدبا احزابشهرستانفسا لنگاریسیاسیاز

شوندگاننقشمتخصصانیراهاپرداختهشود.دراینپژوهش،مصاحبههاونیروهایآنموجودیت

زبانآنبه از داشتندکه امکانعهده منطقو روشنمیها متخصصانها زبانهریکاز از شد،

ادیهایشخصیتیافرشد،بلکهویژگیبندیمیهاازنهادهاورخدادهامفصلهایآنتنهاایدهنه

شد.شدندنیزعیانمییباآندرگیرمینوعبهنوعیکنشگرحزبیبودندیاکهبه

زبان موجودیتکنشگراناز شهرستانفسا درونحزبیدر از چه نیروهایمختلفی، و ها

 منطق در شهرستان بیرون از همچنین و حزب بیرون از چه و کنشگرانکنشحزب که ی

رویترینتأثیررابرحدودافقپیشینمیدان،قومیتبزرگگیرندمؤثراست.درادرپیشمی

دارددربسیاریازلحظاتیکهنیازاستتصمیمیگرفتهشود،اینقومیتاستکهکنشگران

برایجهت یکیازفضاهاییکهمیدهیبیشتریننیرورا تواندرهایسیاسیدراختیاردارد.

دید،درانتخاباتمجلسشورایاسالمیوآنسایةسنگینقومیتبرامکانحضوراحز ابرا

شوندکهحزبیونبرایکسبرأیبهآرایقومیتیمتوسلمیطوریویژهشورایشهراست؛بهبه
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کنندبااستفادهازسرمایةقومیتیدیگرافراد،خودیاحزبخودرامنتفعکنند.ازوسعیمی

میدانبسیارحائزتوجهاست.جوانانشیوةهایشخصیتیافرادنیزدراینسویدیگرتفاوت

بینندوجوییمیورانتمنصبوضوحناشیازمیلبهترهارانادرستوبهورزیبزرگسیاست

بینند.اینوضعیتوفاییبهتشکیالتمیوبیبیبهتخرترهانیزجوانانراازسویدیگربزرگ

استاحزابفراوانیتشکیلشودکهموجودی وحضورِتآنموجبشده بهتعداداعضا بنا ها

به بادوام چندان امکانمبهم، و وضعیتایده استدربارة اینشرایطسببشده نرسد. نظر

تحزبدرشهرستانفسادودیدگاهمتفاوتوجودداشتهباشد.برایبرخیایدةحزبازپایین

تعیینخوردهشکست قومیتاینچنین وقتینهاد تا فاستو و رهنگسیاسیمردمکننده

هاانتخابکنندامکانیبرایچنانارتقانیافتهاستکهکاندیداهارابراساسبرنامةسیاسیآن

همچنینموردسؤالبودن نظرجوانانعاملی«سالمت»تحزبممکننیست. حزبیوننیزاز

رکسانیترینحالترساندهاست،اماازسویدیگخوردهشکستبهبودهاستکهایدةحزبرا

بینهستندومعتقدندجواناناینهاخوشویژهقومیتهستندکهبهبهترشدنآگاهیافرادوبه

گیرند.گراییفاصلهمیروزهاهرچهبیشترازقومیت
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